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محليات

العاصمة عدن »األمناء« خاص:

اختتم قطــاع الصحافة واإلعــام يف الهيئة 
الوطنية لإلعــام الجنويب، الخميس 21 أكتوبر/

ترشين األول 2021م، يف قطاع التدريب والتأهيل 
مبديرية التواهي يف العاصمة عدن، دورة تدريبية 
حول صناعة املحتوى اإلعامي، والتي استهدفت 

عدًدا من اإلعاميني والصحافيني الجنوبيني.
ومتحورت الدورة التدريبية، التي قام بتدريسها 
األســتاذ حســني باقرين، حول كيفية صناعة 
املحتوى اإلعامــي وفنون وأشــكال الجرافيك، 
اإلعامي،  باملحتوى  الخاصة  الفنون  من  وغريها 
وأســس صناعة املحتوى اإلعامي وكيفية عمل 

الجرافيك واإلنفوجرافيك.
وقــدم املتدربون مناذج عمــل كتطبيق لكل 
التي اســتمرت  التدريبية  الدورة  ما تناولوه يف 

خمسة أيام كاملة.
بعدها تحدث رئيــس مركز التدريب والتأهيل 
بالهيئة الوطنية لإلعــام الجنويب الدكتور عبد 
الله الحو عن أهمية اســتيعاب ما تم أخذه طيلة 

فرتة الدورة التدريبية.
وأكد الدكتور الحو أن مركز التدريب والتأهيل 
بالهيئــة الوطنية لإلعام الجنــويب يعزم عىل 
تنفيــذ دورات تدريبية مكثفة يف كافة مجاالت 
اإلعام، مبا يلبــي تطلعات اإلعامي والصحايف 
الجنويب، ُمشــرًيا إىل أهميــة صناعة املحتوى 
ومواقع  منصات  عىل  واملؤثر  الهادف،  اإلعامي 
التواصل االجتامعــي املختلفة، وتقديم محتوى 

إعامي مائم، يواكب تطورات الصحافة الرقمية، واإللكرتونية.
بدوره متنى رئيس قطاع الصحافة واإلعام بالهيئة الوطنية 
لإلعام الجنويب الدكتور صدام عبد الله لجميع املشــاركني يف 
الدورة كل التوفيق، مؤكًدا أهمية إســقاط ما تم تدريسه عىل 

أرض الواقع.
وأشــار الدكتور صدام إىل أهمية تطويــر أداء الصحافيني 

الجنوبيني يف واقع اإلعــام ومواكبة التطورات اإلعامية التي 
يشهدها العامل.

وأكــد الدكتور صدام، يف ختام حديثــه، أن قطاع الصحافة 
واإلعام بالهيئــة الوطنية لإلعام الجنويب سيســعى جاهًدا 
إلقامة مزيد من الدورات التدريبية بهدف صقل املواهب اإلعامية 

الجنوبية.

»األمنــاء«  عــدن  العاصمــة 
خاص:

أقامت منظمة نورة التنموية بالتعاون 
الرسطان  ملكافحة  الوطنية  املؤسسة  مع 
ومركــز الحياة بالتنســيق مــع الوحدة 
التنفيذية إلدارة مخيامت النازحني، فعالية 
توعية برسطان الثدي يف مخيم الشــعب 
للنازحــني يف مديرية الربيقة بالعاصمة 
التوعية  أكتوبر  فعالية  وذلك ضمن  عدن، 

برسطان الثدي.
التوعوية محارضة  الفعالية  وتضمنت 
الوقاية  اإلصابة ووســائل  حول مخاطر 

الثــدي، باإلضافة إىل فقرة  من رسطان 
تعليم الفحص الذايت، إىل جانب الفحص 
باســتخدام جهــاز املوجــات الصوتية 

)االلرتاساوند(.
فرًدا   )747( عــىل  املخيم  ويحتــوي 
ما بني نســاء ورجال وأطفال، فيام ُتعد 
انطاقة  الثدي  التوعية برسطان  الفعالية 
العاصمة  التنموية يف  نورة  ملنظمة  أوىل 

عدن.
الدكتورة  التوعيــة  الفعاليــة  حرض 
نورة، وفريق  زيد، وفريق منظمة  حميدة 
املؤسســة الوطنية ملكافحــة الرسطان، 
الصحفيني  مــن  عــدد  إىل  باإلضافــة 

واإلعاميني.

قطاع ال�صحافة والإعالم بالهيئة الوطنية لالإعالم اجلنوبي يختتم 
دورة تدريبية حول �صناعة املحتوى الإعالمي بالعا�صمة عدن

العاصمة عدن »األمناء« عــالء 
عـــادل حـــنش:

للمجلس  الُعليا  املنســقية  أقامت 
االنتقايل الجنــويب يف جامعة عدن، 
برعاية من الرئيــس القائد عيدروس 
قاسم الُزبيدي - رئيس املجلس، القائد 
الجنوبية  املســلحة  للقــوات  األعىل 
التعبوية تحت  للحملــة  لقاًء هاًما   -
عنــوان )الجنــوب لــكل الجنوبيني 
مســؤولية  وتحريره  عنــه  والدفاع 
كل الجنوبيــني(، وذلــك يف مديرية 
املنصورة يف العاصمة الجنوبية عدن.

التعبوية  الحملــة  إقامــة  وجاء 
للمجلس  الُعليــا  املنســقية  قبل  من 
االنتقايل الجنــويب يف جامعة عدن 
االنتقايل  منســقيات  مع  باالشرتاك 
يف كليــات )الرتبية عــدن، والطب، 
والعلــوم،  واآلداب،  واالقتصــاد، 
والحقوق،  والحاســوب،  والهندسة، 
والعلــوم اإلداريــة، وكليــة الرتبية 
كبري  عدد  بحضور  والزراعة(،  بصرب، 
الجنوبيني وعمداء  األكادمييــني  من 

الكليات.
افتتح  الذي  اللقاء  ُمســتهل  ويف 
بالنشــيد الوطني الجنويب، ثم قراءة 
الفاتحة عىل أرواح شــهداء الجنوب 
امليامني، نقل نائب رئيس دائرة البحوث 
والدراســات باألمانــة العامة لهيئة 

رئاســة املجلس االنتقــايل الجنويب 
القائد  الرئيس  تحيــات  ناجي،  عبود 
بالحملة  وأشادته  الُزبيدي،  عيدروس 
التي تقوم بها املنسقية بشعارها الذي 
يهدف لتوحيد الصف الجنويب بصوت 

واحد ملواجهة كل مايحاك ضده.
بدوره، ألقى العميد محمد السعدي 
مدير إدارة الشهداء والجرحى بتنفيذية 
انتقايل العاصمة عدن، كلمة دعا فيها 
إىل توحيــد الجهود، واليقظة الدامئة 

للوقوف أمام كل املرتبصني.
أما رئيس الهيئة التنفيذية ملنسقية 
الجنويب بجامعة  االنتقــايل  املجلس 
عدن أ.د. يحيى شائف نارش الجوبعي 
السياسية  التطورات  أخر  عن  فتحدث 
والثقافية  واالجتامعية  واالقتصادية 

يف الجنوب.
وأشــار إىل أن اللقاء التعبوي جاء 
بعد عدد مــن الزيارات التي قامت بها 
املنسقية لعدد من محافظات الجنوب 
ضمن برنامج نشاط منسقية املجلس 
بجامعــة عــدن للنــزول إىل فروع 
الكليات يف محافظات الجنوب، وذلك 
تجســيًدا للحمة الجنوبية، وتلبيًة ملا 
جاء يف الخطاب األخري للرئيس القائد 
عيدروس قاســم الُزبيدي، الذي أعلن 
فيه حالة الطــوارئ والتعبئة العامة، 
التي  املؤامــرات  وإفشــال  ملواجهة 
تســتهدف الجنوب، من قبل جامعتّي 

اإلخوان والحويث اإلرهابيتني.
الدكتور الجوبعي عديد  واستعرض 
القضايا السياسية، مؤكًدا أن الجنوب 

الرش  يتعرض ملؤامرة خبيثة من قوى 
الوقوف  الجميع  عىل  تحتم  واإلرهاب 

صًفا واحًدا ملواجهتها وإفشالها.
وأكــد الدكتــور الجوبعي رضورة 
حشــد كل الطاقــات يف الجنــوب 
عامــة ملواجهة أي خطر يســتهدف 
داعًيا كافة  الجنوب،  أمن واســتقرار 
منســقية املجلس االنتقايل الجنويب 
يف جامعــة عــدن وكل فروعها يف 
محافظات الجنــوب إىل العمل بقوة 
عىل خلق جيٍل واٍع متســلح بالثقافة 
الثورية الجنوبية بعد سياسة التجهيل 
التي تعمد نظام صنعاء مامرستها يف 

الجنوب بهدف تجهيل شعب الجنوب.
وألقيت، خال وقائع اللقاء، العديد 
من الكلــامت واملداخات القيمة التي 

عــربت يف مجملهــا عــن األوضاع 
واملعيشية  واالقتصادية  السياســية 
يف الجنوب، والتي أكدت عىل رضورة 
العمل بروح الفريق الواحد النتشــال 
الجنــوب مــن وضعــه االقتصادي 

املرُتدي.
كــام قــدم األكادمييــون، خال 
مداخاتهم القيمة، الكثري من األفكار 
القيمة يف كل املجاالت، ُمتطرقني إىل 
عدد من التحديات والصعوبات الراهنة 
التــي تواجه جامعة عــدن مبختلف 
كلياتها، وتقديم الكثري من املقرتحات 
التي من شأنها رفع مستوى األداء يف 
ُمقرتحات  جانــب  إىل  عدن،  جامعة 
هامة من شأنها أن ُتساهم يف تفعيل 
دور املنسقية الُعليا للمجلس االنتقايل 
الجنويب يف جامعــة عدن واملجتمع 
بشــكل  واجبها  تأدية  من  ومتكينها 

فاعل وهادف.
كــام ناقش الحــارضون رضورة 
الرُقــي بجامعة عــدن، وإنقاذها من 
الفســاد الذي ينخر يف جسدها منُذ 
ما بعد عام 1990م، إىل جانب أهمية 
الطاب،  فتح منسقيات عىل مستوى 
وتوســيع دوائر املنسقيات يف باقي 
الكليات ملا من شــأنه زيادة نشــاط 
املنســقية يف إطــار زيــادة الوعي 
التجهيل  حالة  من  وانتشاله  الجنويب 
وطمس الهوية الجنوبية، اللذين تعمد 

نظام صنعاء زرعهام يف الجنوب..

حتت عنوان )اجلنوب لكل اجلنوبيني والدفاع عنه وحتريره م�سوؤولية كل اجلنوبيني(..

لقاء مهم للحملة التعبوية للمن�صقية الُعليا لالنتقايل بجامعة عدن لتعزيز اللحمة اجلنوبية

اجلوبعي: اجلنوب يتعر�ض ملوؤامرة خبيثة من قوى ال�صر والإرهاب حتتم على اجلميع الوقوف �صًفا واحًدا

فعالية توعوية عن �صرطان الثدي ملنظمة 
نورة التنموية يف مدينة ال�صعب


